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14. TIPOS E PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

14.1. A FORMACIÓN DO TIPO ARQUITECTÓNICO

A análise tipolóxica da edificación constitúe un valioso instrumento metodolóxico para a comprensión
e valoración dos conxuntos históricos e das distintas unidades edificatorias que o compoñen, na
perspectiva da súa tutela e protección.

O estudio das relacións entre a estrutura urbana e a súa materialización formal concreta constitúe
un método de aproximación ao coñecemento dunha realidade que polo xeral está caracterizada
pola súa diversidade e que se ve afectada por diferentes factores.

A forma que percibimos é o resultado dun proceso histórico de evolución da estrutura urbana,
diferenciada para cada conxunto, que se converte por isto en algo único e irrepetible, o que lle
confire o seu valor cultural.

Para realizar a análise tipolóxica do Barrio de Ferrol Vello seguíronse catro direccións
complementarias, en primeiro lugar a relación da edificación co espazo público, en segundo lugar
o tamaño e forma do parcelario que sustenta a edificación, en terceiro lugar a súa organización
interna e, por último, as súas compoñentes compositivas externas.

Esta análise parte das diferentes transformacións que sufriu o parcelario do Barrio de Ferrol Vello,
composto principalmente por unha morfoloxía urbana correspondente a un parcelario da Idade
Media, con rúas estreitas e irregulares e casas de baixa altura edificadas en solo en desnivel.

Trátase dun barrio que debe o seu nacemento principalmente á actividade pesqueira, con mazás
de pequenas dimensións agrupadas principalmente ao sur, que acada un alto nivel de
desenvolvemento nos séculos XV e XVI.

No ano 1568, un incendio arrasa case a totalidade das vivendas, salvándose só as edificacións
situadas nos límites exteriores, entre elas o Hospital, a Igrexa Parroquial de San Xiao e o convento
de San Francisco, actualmente desaparecidos. Por mor deste incendio, actualmente apenas se
conservan edificacións en planta baixa características dos séculos anteriores ao XVI, típicas da
fundación das vilas mariñeiras.

No século XVIII ten lugar a implantación do  Arsenal Real e da nova poboación de Ferrol seguida
da fortificación da cidade. É a partir deste momento cando comezan as continuas transformacións
na Vila de Ferrol e excepcionalmente no Barrio de Ferrol Vello.
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Do proceso histórico de formación do Barrio de Ferrol Vello, analizado no apartado 2 desta memoria,
obtense unha primeira análise do parcelario existente no barrio que se pode clasificar nos seguintes
tipos:

- Parcelario de Orixe de raiceira medieval.
- Parcelario Ilustrado dos séculos XVIII e XIX
- Parcelario derivado dos loteos de orixe rural nas zonas periféricas de ppios do s.XX
- Parcelario de recente creación derivado das intervencións urbanísticas contemporáneas.

A transformación do parcelario é un proceso de evolución histórica que ten como referentes no
ámbito de análise outras pezas da cidade, como o Barrio da Magdalena e o Barrio de Esteiro,
zonas que se desenvolveron de forma simultánea a partir do s.XIX.

14.1.1. A relación da edificación co espazo público

O parcelario orixinario do Barrio de Ferrol Vello é un parcelario miúdo adaptado á topografía do
lugar que dará lugar a cuarteiróns compactos de pequenas dimensións.

O tecido intramuros está composto por cuarteiróns de formacións descontinuas derivados dun
entramado viario de rueiros estreitos recollidos nun ovoide pechado.

A morfoloxía dos cuarteiróns que o conforman xunto cos diferentes tipos de parcelario que acollen,
xeran unha diversidade de tipoloxías en relación ao espazo público.

Este parcelario está vencellado principalmente ao uso residencial e esténdese na maior parte do
conxunto edificado do ámbito do PE.

Outros usos, principalmente relixioso e militar, irán parellos a un parcelario de maiores dimensións
e cunha estrutura máis singular, situándose maioritariamente no perímetro do tecido residencial.

A partir do s.XVIII e ata mediados do s. XIX a estrutura parcelaria orixinal faise máis densa, e é xa
no s. XX cando se comezan a desenvolver os cuarteiróns resultado da aplicación directa do
planeamento urbanístico e das parcelación derivadas do loteo das parcelas de orixe rural, situadas
principalmente ao norte do barrio.

Algunhas parcelas agréganse para formar outras de maiores dimensións sen afectar en grande
medida á estrutura parcelaria xeral da área.

A clasificación de cuarteiróns queda reflectida no plano adxunto, clasificándoos como:

- Cuarteirón lineal
- Cuarteirón compacto
- Cuarteirón con patio
- Ademais existen edificacións illadas que conforman unha peza definida dentro do tecido urbano,

así como partes de cuarteiróns non incluídas na súa totalidade dentro do ámbito.

Da análise pormenorizada do conxunto do casarío, obtense a seguinte clasificación da tipoloxía
edificatoria tendo en conta a relación que manteñen as construcións co espazo público e a
agrupación desta nos diferentes cuarteiróns:

. Entre medianeiras.

. Remate de Cuarteirón.

. Edificación exenta

O tipo característico do conxunto, deriva da agrupación de cuarteiróns nun continuo de fileiras,
conformado por un pequeno parcelario que representa as unidades parcelarias de orixe, base
para a análise e o tratamento da morfoloxía urbana.
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Trátase de edificios entre medianeiras con fachadas a dúas rúas, cun parcelario con fondos
regulares que xera frontes homoxéneas. Esto da a imaxe dunha morfoloxía urbana na que a
edificación non só está ordenada senón que é solidaria, singularizando o muro medianeiro.

Esta disposición é característica, entre outras, das rúas Castro, Cristo, Benito Vicetto e Carmen
Curuxeiras entre outras, e do tecido principal do Barrio de Argüelles.

Indicar que o conxunto de unidades edificatorias vencelladas a este tipo de parcelario supón o
70,4% do total.

O segundo tipo é o correspondente á posición en remate de cuarteirón que pola súa condición se
singulariza. Este tipo, que representa o 23,7% do total das unidades edificatorias, ten a súa
expresión en dúas datas diferenciadas; no s.XIX e s.XX buscando a excepcionalidade da propia
esquina, que ten a súa máxima expresión nos edificios situados na fronte do Paseo da Mariña e
nos edificios que rematan os cuarteiróns que conforman a rúa de San Francisco, e xa a finais do
s.XX e principios do actual, nas novas construcións derivadas do proceso inmobiliario situadas
principalmente nos cuarteiróns periféricos.

Un terceiro tipo característico é o de edificación exenta, representado por aquelas unidades de
parcelas de grandes dimensións, ocupadas principalmente por equipamentos e vivendas
unifamiliares da rúa Breogán, que representa tan só o 3,4%.

O 2,5% restante corresponde a outro tipo de ocupación de parcela.

Esta análise dos cuarteirón e a súa distribución dentro do ámbito do Plan Especial queda reflectida
no plano adxunto.

14.1.2. Tamaño e forma do parcelario

A relación entre a edificación e as características mensurables do parcelario, constitúe un elemento
especialmente relevante da análise en relación ao tipo arquitectónico, de tal xeito que as diferentes
tipoloxías dos edificios responden principalmente á dimensión das frontes de parcela que ocupan,
que van dende un primeiro tipo edificatorio de dous eixes, aos de tres eixes propios dos edificios
do s. XIX e a unha terceira evolución en edificios de catro eixes.

A partir deste momento e froito dos procesos evolutivos dos tipos anteriormente descritos e das
agregacións parcelarias, aparecen tipoloxías mixtas na edificación que combinan os dous e tres
eixes nas plantas baixas e un ritmo regular dos ocos das plantas superiores.

En primeiro lugar débese diferenciar entre a parcela que se podería chamar histórica, entendendo
por tal aquela que devén de procesos de parcelación orixinarios, e a parcela de recente formación,
froito de agregacións en aplicación das Ordenanza do Plan de 1961, reformada en 1962, que
fixaba unha edificabilidade de 10,5 m3/m2 sobre parcela e propiciaba a alteración do parcelario.

No que se refire á parcela denominada histórica, adóptase como tipo característico aquela parcela
de directriz rectangular xeradora de tipos arquitectónicos de dous eixes, presente nos cuarteiróns
de orixe localizados ao sur do ámbito e na maior parte do tecido do Barrio de Argüelles, incluíndo
os cuarteiróns que conforman a fachada leste da rúa San Francisco.

Como media presenta unhas dimensións de entre 3 e 6 metros de fronte e uns fondos que oscilan
entre os 10 e os 16 m aproximadamente e que corresponden cunha tipoloxía edificatoria de dous
eixes.

Nunha análise de maior pormenor teríamos os frontes de menores dimensións, comprendidos
entre os 3 e os 5 m localizados nas rúas Castro, Cristo, Benito Vicetto e Carmen Curuxeiras,
tecido de orixe do barrio mariñeiro no intramuros, e que representan case o 50% do total das
unidades edificatorias.

As edificacións con frontes comprendidos entre os 5 e os 8 m dan lugar a un tipo edificatorio de
tres eixes propio finais do s.XVIII e que se desenvolve principalmente ao longo do s.XIX.

Exemplos desta tipoloxía son a maioría dos edificios que conforman a fronte norte da rúa San
Francisco.

A partir destas dimensións, e durante o século XX, derivados dos procesos de agregación parcelaria
dentro do tecido histórico, comezan a aparecer novos tipos arquitectónicos que corresponden a
un terceiro proceso evolutivo marcado xeralmente nos edificios do Paseo da Mariña e nos remates
de certos cuarteiróns do tecido interior.
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14.1.3. A organización interna

En planta, independentemente de cal sexa a súa evolución cronolóxica, o tipo característico
presenta idéntica distribución interna: a escaleira apóiase no muro medianeiro e desembarca na
metade do fondo edificado. Esta disposición que caracteriza a relación da edificación a través
dos seus accesos co espazo público, e que condiciona e depende basicamente da posición da
escaleira, constitúe un dos caracteres determinantes do tipo edificatorio, xunto co sistema estrutural
de muros de carga e vigas de madeira empotradas e a envolvente da fachada.

Esta organización interna repítese na maioría dos casos dado que se corresponde co tipo
característico de dous e tres eixes, disposición que xera a existencia dunha soa vivenda por
planta tipo da edificación, situación que se produce no 73,8% dos casos.

Da análise do parcelario deriva a organización interna dos edificios, e desta organización deriva a
composición dos mesmos.

Tanto a morfoloxía como a organización dos cuarteiróns en relación ao espazo público, dan lugar
a distribucións interiores que responden a diferentes tipoloxías edificatorias, onde o viario dicta os
fondos de parcela e o parcelario miúdo dicta as regras de edificación.

Así, dentro do tecido do Barrio de Ferrol Vello, podemos distinguir as seguintes tipoloxías
edificatorias en función do parcelario e da súa organización interna, segundo o número de vivendas
por planta tipo.

Pola contra, a porcentaxe de 26,2% corresponde á existencia de dúas ou máis vivendas por
planta tipo representan un modelo distributivo diferente, cunha posición da escaleira central ao
corpo edificado.

Esta situación dáse maioritariamente en edificios de recente construción (69,2%), producto en
xeral de agregacións parcelarias, mentres que nos tipos históricos, os edificios con máis dunha
planta tipo se corresponden basicamente con edificacións renovadas de máis de tres eixes en
fachada (unidades 1444907, 1345810 e 1345807 por exemplo).

14.1.4. As compoñentes compositivas externas

A envolvente da fachada e as súas compoñentes compositivas externas, máis aló das que veñen
condicionadas pola fronte da parcela, son a última das determinacións a analizar na formación do
tipo, constituíndo o substrato doutro dos seus caracteres determinantes, fachada ao espazo
público.

A maioría dos edificios de vivendas existentes no ámbito do Plan Especial teñen fachadas simples
e estreitas cara á rúa de composición simétrica de dous ou tres eixes. Trátase, polo xeral, de
edificacións de dúas e tres plantas cunha distribución que ten como elemento fundamental o
muro medianeiro, entre os que se colocan os pisos e as escaleiras.

En xeral, unha arquitectura residencial de carácter popular, ao igual que noutras vilas galegas,
dentro da cal se poden identificar principalmente dous tipos de vivendas:

Vivendas sinxelas de tipo común:

Altura de dúas ou tres plantas, dous eixes de vanos, fachada á rúa sen beirados e carpintería
enrasada de madeira. Solucións compositivas simétricas e elementos decorativos de tipo clásico
escasos (zócalo, recercado simples nas ventás, finas impostas entre pisos, cornixa breve) con
cerramento exterior de cachotería de pedra enlucida.

A posición das ventás, enrasada ao exterior, é propia desta tipoloxía tradicional e constitúe un
elemento esencial no entendemento urbanístico do Barrio e na composición material da súa
arquitectura.

Os seus trazos distintivos máis salientables son o balcón enreixado xeralmente nunha posición
central e en casos puntuais de edificacións máis antigas, de lousa ou madeira sobre canzorros
de cantería e fenestración con apertura ao exterior.

Con independencia da estilística, o balcón e a fenestración son os elementos básicos dunha
composición condicionada por unha morfoloxía urbana dominada polo ritmo dun parcelario
característico.

Este tipo evolucionou co engadido dunha planta superior, xeralmente con galería ou corpo saínte
na fachada principal e carpinterías enrasadas cara ao interior.

Existen varias edificacións resultado dunha evolución posterior, que resolven a fachada cun sistema
mixto de ladrillo simple e entramado de madeira.
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Vivendas máis representativas:

Altura de tres e catro plantas en edificios dun valor arquitectónico elevado, bufardas no tellado,
simetría absoluta con fachada de tres eixes e ata catro e proporcións en pisos. Decoracións
exteriores nobres e cultas (almofadillados no corpo baixo como baseamento, amplos vanos
rectangulares con recercados e orelleiras, ménsulas estriadas, frontóns rectos e cornixas sólidas),
varandas de ferro con decoracións de rocalla nos balcóns individuais que apenas sobresaen
cara á rúa.

A galería é, xunto coa fenestración, un dos elementos máis determinantes na composición da
fachada do edificio, así como o miradoiro, evolución dos balcóns que datan dunha época anterior.

A modo de resumo indicar que a galería está presente en torno ao 40% das unidades non
consideradas como edificios novos.

Existen outros elementos que caracterizan a composición das fachadas deste tipo de edificacións
dentro do barrio de Ferrol Vello e que se repiten nas diferentes tipoloxías: balcón en planta nobre
acompañado de singular enreixado, recercado en ocos, zócalo de cantería, e elementos
significativos de remate como impostas e cornixas.

Este tipo evolucionou ao longo dos séculos s.XVIII e s.XIX en vivendas de catro alturas cunha
composición de fachada que mantén o ritmo e características da edificación orixinal. O eclecticismo
propio do s. XIX é a síntese dun proceso de depuración tipolóxica de longo recorrido.

A partir deste momento, coa utilización do formigón e a súa intervención nas edificacións históricas,
na segunda metade do s. XX, se produce unha liberación do tipo, xerando un estilo mixto dentro
do ámbito de análise que se corresponde coas edificacións na que o engadido das plantas
superiores se executa mediante estruturas de formigón superpostas á estrutura orixinal de muros
de fábrica.

A finais do s. XX, o engadido de áticos ou plantas superiores sobre as edificacións históricas
realízase sen atender á composición estética do edificio, con intervencións que non están acordes
nin coa tipoloxía edificatoria nin co ambiente urbano.

A evolución dos diferentes tipos arquitectónicos é o resultado, a partir do s.XIX, da aplicación
directa dos diferentes regulamentos e ordenanzas municipais.

Así a configuración das fachadas a partir deste momento está suxeita, por primeira vez, ás
determinacións fixadas polo Concello, dando lugar a unha arquitectura regulada que convive con
aquela de carácter popular.

De tal xeito, independentemente da súa evolución cronolóxica é posible rastrear as pegadas de
cada unha das etapas da evolución urbana segundo as determinacións esixidas polos diferentes
regulamentos:

Existe un antecedente da existencia de soportais no barrio de Ferrol Vello, que debían
localizarse de forma xeneralizada na maioría das rúas, desaparecidas coas primeiras regulacións
aplicadas nas que se prohibía a consolidación destas estruturas referíndose a elas indistintamente
como soportais ou voladizos.

A existencia dos soportais queda reflectida nalgún plano de comezos do s. XIX, que aparecen
representados en planta en varias rúas do Barrio, principalmente na zona de Argüelles, rúa Río
Novo e Rúa San Francisco, así como na rúa Benito Vicetto, dos que é solicitado o seu derribo nos
primeiros anos do século en aras a unha maior ventilación e luminosidade das rúas.

En 1822 xurde a primeira regulación a xeito de proto-ordenanza, cun intento de retomar a unidade
do conxunto propoñendo igualar as edificacións en altura e aliñacións. Esta primeira regulación
ten a súa plasmación planimétrica no plano de Uría que representa a primeira cartografía civil da
cidade. Posteriormente en 1840 promúlgase o Bando Ordenador que cun carácter normativo
prohibe o uso do balcón de madeira, xeralizando o enreixado que no caso de Ferrol cobra un valor
singular e limitando o voo a media vara (unha vara igual a 0,836 m).

En 1850 apróbase o «Reglamento de Ornato Público de la Ciudad de Ferrol» cunha clara vontade
de cubrir o baleiro normativo en relación á ausencia dunha ordenanza municipal de Policía Urbana.
Simultaneamente no período 1840-50 xeralízanse os elementos acristalados a xeito de miradoiros
primeiro e galerías máis tarde.

O Regulamento de Ornato limita a altura mínima da planta baixa a 10,5 pés (2,90 m), o voo das
galerías e miradoiros, establecéndose que as primeiras quedaban relegadas aos pisos por riba
do primeiro, a apertura cara ó interior das carpinterías así como as dimensións dos ocos das
plantas baixas. Nesta época o voo dos balcóns e as galerías pode acadar a metade do muro
medianeiro. Tamén se prohiben os recercados e os voos de madeira e os canzorros existentes
pódense manter cun axeitado tratamento ornamental.

As Ordenanzas Municipais de 1878, as primeiras que levan dita denominación, son similares ao
Regulamento de Ornato en canto aos aspectos regulados. Sen embargo aparece un novo
elemento, o balcón de pequeno voo, prohibíndose o uso de canzorros. Ademais regúlanse as
bufardas e áticos así como a desaparición do tellado a dúas augas nas edificacións de esquina,
xirando tanto en fachada coma en tellado, e prohibindo a construción de edificios dunha soia
planta. O voo das galerías e miradoiros sepárase das medianeiras para evitar a propagación de
incendios.

Conforme a esta ordenanza comeza a desenvolverse na cidade a Arquitectura de Autor, introducindo
o eclecticismo e o neogótico como estilos, así como o primeiro modernismo. Arquitectos do
momento son Faustino Domínguez, Marcelino Sors, Latur, Sesmero e máis tardiamente Ucha.
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En 1912 promúlganse as segundas Ordenanzas Municipais. Estas permiten, ao amparo das
tendencias estilísticas modernistas, a aparición de áticos a fachada, pavillóns, miradoiros, torricelas
na planta superior cando non se esgota unha altura máxima que se regula en función do ancho da
rúa. Esta regulación que en principio debería ser homoxénea dada a estrutura urbana, 15 metros
de altura, leva a situacións de distorsión nos bordos ou na súa aplicación nas prazas. Igualmente
fixa a altura mínima do baixo en 3,5 m, das plantas altas en 3 m, e os voos máximos de balcóns
e galerías en función do ancho da rúa (1/8) cunha dimensión máxima dun metro.

O avance polo século XX leva a engadir elementos reconvertidos de diferentes estilos que se
viron modificados coa aprobación do Plan Xeral de Ordenación Urbana de 1961, e a modificación
normativa de 1962, que introduce cambios na regulación dos mesmos (agregación parcelaria,
maximización dos aproveitamentos, abandono de calquera compoñente compositiva co triunfo
da arquitectura industrial estándar).

Tanto as compoñentes compositivas externas como a configuración e volume do edificio son
determinantes á hora de asignarlles a cada unidade edificatoria un grao de valoración do tipo
arquitectónico, que se clasifica segundo os diferentes niveis e que se desenvolve de forma máis
detallada no seguinte apartado.

A evolución do tipo arquitectónico en función da aplicación das diferentes ordenanzas queda
reflectida nas seguintes fichas:
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14.2. VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA DO PATRIMONIO CONSTRUÍDO

No presente apartado acométese unha descrición valorativa dende o punto de vista arquitectónico
do conxunto edificado do Barrio de Ferrol, centrándonos por unha parte na análise dos cuarteiróns
localizados no ámbito declarado como BIC numerados conforme ao plano de codificación, e por
outra banda na tipoloxía arquitectónica dos edificios.

14.2.1. Cuarteiróns do Conxunto Declarado

A continuación móstrase a relación de cuarteiróns que compoñen o conxunto edificado do ámbito
BIC do Barrio de Ferrol Vello, sinalando as rúas que os delimitan e diferenciando aquelas mazás
máis complexas, nas que parte das súas edificacións se localizan no interior do ámbito do Conxunto
Declarado e parte na área delimitada como zona de respecto do BIC.

Para unha mellor comprensión da análise e do proceso de desenvolvemento do ámbito de estudio,
clasificáronse os cuarteiróns nas diferentes zonas que a continuación se detallan:

Zona 1 Cuarteiróns de orixe.

Composta polos cuarteiróns 13439,13434,13448,13446,13449 e 13458 e que conforman o tecido
do barrio mariñeiro de orixe, vencellado directamente co mar.

Zona 2 Rúa San Francisco.

Camiño tradicional que dende a Igrexa de San Xiao levaba ao convento do mesmo nome e viario
principal de acceso ao mar dende os diferentes puntos da cidade.

Está composta polos cuarteiróns 14449,14458,14458,14455, e polas frontes a esta rúa das mazás
13458,14452 e 14468.

Zona 3 Paseo da Mariña.

Enténdese esta zona como extensión da zona 1, formada polos cuarteiróns con fronte ao Paseo
da Mariña e que levan á Igrexa do Socorro (12447,12449,12444,12443).

Estes cuarteiróns, debido á súa localización, estiveron suxeitos a procesos continuos de
transformación que se refliten tanto no parcelario como nas edificacións.
Zona 4 Rúa Espartero.

Trátase do segundo trazado estruturante da zona, o antigo viario ao barrio de Canido e ao Parque
Raíña Sofía, sobre as antigas propiedades do convento de San Francisco e actualmente o límite
norte do ámbito.

Os cuarteiróns que a compoñen son aqueles que conforman as frontes da rúa (12443,13458 e
12454).
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Zona 5 Barrio de Argüelles.

Esta zona é a comprendida entre os dous espazos libres principais do ámbito, a Praza Vella e o
Campo de San Francisco, composta por un pequeno entramado viario que se desenvolve baixo
a Rúa Virxe e xera a fronte do límite leste do barrio.

Está composta polos seguintes cuarteiróns: 14455,14444,14457 e 14456.

Zona 1 Cuarteiróns de orixe

13439. Rúa Espírito Santo, Castro, Paseo da Mariña

Cuarteirón lineal pertencente aos primeiros momentos de formación do barrio que
conserva parte do parcelario medieval de orixe, composto por parcelas estreitas.

As sucesivas renovacións e actuacións levadas a cabo nesta zona dende a construción
no século XVIII do Arsenal Militar ata a reurbanización do Paseo da Mariña no século
pasado, supoñen a modificación dun parcelario orixinal con frontes que non chegaban
aos catro metros, e que derivaron en parcelas de maiores dimensións froito de agregacións
parcelarias.

Estes procesos de renovación quedan reflectidos na unidades 04, 06, e 08, principalmente
nesta última, situada na esquina que da fronte ao Paseo da Mariña.

Está composto por edificacións con dúas frontes e vivendas con dous accesos,
conservando algúns exemplos de tipoloxías propias dun barrio mariñeiro, como as
unidades 02 e 01, que manteñen as súas fachadas practicamente inalteradas.

13434. Rúa Castro, Cristo, Pza. Vella, Paseo da Mariña.

Este cuarteirón é o único do barrio composto por dúas fileiras de edificacións con frontes
ás rúas Castro e Cristo.

Se atendemos ás dimensións parcelarias, observamos grandes diferencias nas parcelas
que dan fronte ás diferentes rúas: na rúa Castro atopamos un parcelario de características
similares ao do resto do tecido de orixe, nas parcelas que compoñen a fachada á rúa
Cristo que parece que responden á ocupación das traseiras das parcelas orixinais, nun
proceso de formación posterior e nas que os edificios que as ocupan datan dos anos 60.

Mostra desta ocupación das traseiras das edificacións da rúa Castro é a unidade 07 que
conserva a parcela orixinal con dúas frontes ao espazo público.

É nesta rúa onde atopamos a maioría dos edificios característicos do conxunto,
exceptuando a unidade 01, localizada no extremo do cuarteirón e con acceso dende a
rúa Cristo.

O Antigo Edificio de Aduanas, que data do ano 1940, conforma a fronte ao Paseo da
Mariña. Trátase dun edificio singular que responde a unha arquitectura neoclásica.

13448. Rúa Cristo, Benito Vicetto, Pza. Vella, Paseo da Mariña.

Cuarteirón lineal interesante en canto á permanencia da estrutura parcelaria de orixe e
onde se atopan as frontes máis estreitas do tecido do Barrio de Ferrol Vello.
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Existen varias parcelas resultado de agregacións parcelarias sobre todo na fronte ao
Paseo da Mariña, derivadas das actuacións de renovación levadas a cabo na primeira
metade do s.XX.

As construcións están, en xeral, bastante alteradas, con engadidos de plantas superiores
e a modificación dos ocos orixinais, principalmente nos baixos, dedicados maioritariamente
a locais comerciais actualmente baleiros.

Entre os edificios destaca a unidade en esquina 01 e o edificio de oficinas da unidade 21.

13449. Rúa Benito Vicetto, Carmen Curuxeiras, Merced.

Como a maioría dos cuarteiróns que conforman o tecido de orixe do barrio, as parcelas
pertencentes a este cuarteirón están agrupadas de forma lineal, xerando vivendas entre
medianeiras con dúas frontes a espazo público, tipoloxía característica do conxunto.

Mantén practicamente inalterada a estrutura catastral orixinal, o que lle confire un importante
carácter ambiental.

Este cuarteirón conforma as frontes de dúas das rúas principais do entramado interior
do barrio, a rúa Benito Vicetto e a Rúa Curuxeiras, continúa cara o mar pola rúa Carmen
e que conforma o límite norte do tecido histórico de orixe.

Destaca no conxunto a unidade 01, situada en esquina e remate de cuarteirón, cunha
parcela de maiores dimensións e cunha calidade arquitectónica maior, tipoloxía que se
repite na maioría das edificacións localizadas nesta posición.

13446. Rúa Benito Vicetto, Carmen Curuxeiras, Pza Vella.

Probablemente un dos cuarteiróns máis singulares do tecido do barrio, non só polas
súas dimensións, composto por tan só dúas unidades, se non pola calidade arquitectónica
dos edificios que o compoñen.

Se trata de parcelas de formación posterior, con proporcións, orientación e dimensións
que non responden ao parcelario dominante no conxunto.

Os dous edificios que o compoñen son dunhas dimensións e calidade arquitectónica
relevante dentro do conxunto. Na planta baixa do edificio da unidade 01 existe un enlousado
de pedra que datan da época medieval.

13458A*. Rúa Carmen Curuxeiras, San Francisco, Merced, S. Antonio.

O cuarteirón 13458 está dividido á súa vez en dous, 13458A e 13458B, froito da apertura
da rúa Manuel Comellas, resultado da aplicación das determinacións do Plan Xeral de
1961. O 13458A é o delimitado polas rúas Carmen Curuxeiras, San Francisco, Merced e
San Antonio.

Este cuarteirón estaba ocupado principalmente pola parcela do desaparecido Pazo da
Merced e as súas hortas, delimitado por un muro perimetral.

A desaparición do pazo e a conseguinte reparcelación das súas propiedades, así como
a apertura de novos viais, fan deste un cuarteirón complexo con dúas facianas, unha á
Rúa Curuxeiras, que a pesar das alteracións mantén un importante carácter ambiental,
e outra á rúa Manuel Comellas, cun parcelario de recente formación con edificacións sen
interese arquitectónico construídas na década dos 60-70.

A rúa Curuxeiras conforma o límite norte do ámbito delimitado polo BIC, trazado polo
camiño de borde do desaparecido Pazo da Mercé e ao que daban as hortas das
edificacións que conforman a fronte ao espazo público.

Esta rúa é unha das máis características do Barrio a pesar das alteracións detectadas
en boa parte das edificacións, xa que é a rúa de borde do tecido histórico que comunicaba
Praza Vella e o mar a través da Rúa Carme.

A disposición das parcelas varía na fronte que este cuarteirón ten á rúa San Francisco,
conformando o seu primeiro tramos con parcelas típicas do s XIX de maiores dimensións
con frontes que oscilan entre os seis e os nove metros.

Destacan as unidades 10 e 07, con edificacións renovadas que conservan boa parte dos
elementos característicos das edificacións propias do s. XIX.

Zona 2 Paseo da Mariña

12447. Paseo da Mariña, Benito Vicetto, Mártires, Merced, Curro.

Cuarteirón complexo resultado das moitas alteracións, agregacións e modificacións que
sufriu ao longo dos anos a fachada que da fronte ao Muelle Curuxeiras. A preexistencia
das rúas interiores que o estruturan indican que este cuarteirón podería ser a unión de
tres cuarteiróns lineais, cunha orientación e configuración similar aos colindantes. Estas
rúas, situadas entre os antigos soportais, teñen especial relevancia xa que comunican o
interior do tecido co mar.

Os soportais dos edificios da fronte do Paseo da Mariña foron ocupados coa prolongación
das plantas baixas da edificación, eliminando o valor arquitectónico e a calidade ambiental
que caracterizaba a estes espazos.

Ademais, produciuse un aumento desmesurado das alturas das edificacións nesta fronte,
chegando ás oito alturas na unidade 14, a maior de todo o barrio.

A pesar destas intervencións de gran impacto o ritmo parcelario orixinal segue presente
nas fachada á rúa Benito Vicetto e nas unidades intermedias da rúa Mártires.
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12449. Paseo da Mariña, Conchas, Merced.

Cuarteirón lineal de pequenas dimensións composto por oito unidades parcelarias
localizado nos arredores da Igrexa do Socorro.

Parcelario bastante alterado nas unidades intermedias resultado de agregacións para a
construción de novos edificios de maiores dimensións que datan dos anos 70 e 80, que
se conserva practicamente intacto na fachada á Rúa Merced.

En xeral, tódalas edificacións están moi alteradas, aínda que se conservan algúns
elementos definitorios do tipo (galerías, balcón, canzorros....)

12444. Paseo da Mariña, Conchas, Socorro, Merced.

De características similares ao 12449, este cuarteirón é o que da fronte á Igrexa do
Socorro, cun parcelario orixinal bastante ben conservado pero con alteracións relevantes
nas edificacións do centro do mesmo, novas construcións sobre os muros medianeiros
orixinais.

Destaca principalmente a edificación da unidade 01, a antiga casa do cura, situada nunha
parcela en «L» e cunhas características construtivas e compositivas destacables dentro
do conxunto.

Tamén destaca a unidade 08, esquina do Paseo da Mariña, que aínda que bastante
alterada, conserva elementos dun valor arquitectónico singular.

12443. Paseo da Mariña, Socorro, Espartero, Merced.

Cuarteirón moi alterado que se desenvolve no contorno da Igrexa do Socorro que data do
s.XVIII e cunha estrutura parcelaria de orixe que tan só se mantén nas unidades
03,04,05,06 e 07 con fronte á rúa Espartero e na fachada á rúa Merced (unidades 08 e
09). O resto das parcelas, de proporcións e dimensións diferentes son resultado da
ocupación do antigo campo da igrexa.

Zona 3 Rúa Espartero

12454. Rúa Espartero

É a maior en dimensións dentro do ámbito do PE, da que tan só están incluídas dentro
do ámbito BIC as parcelas con fronte á rúa Espartero, antigo camiño a Canido que, xunto
coa rúa San Francisco, constitúen os principais viarios de comunicación da cidade co
mar.

Trátase do tecido máis ao norte do ámbito, límite coas antigas hortas que caracterizan o
barrio de Canido, ocupadas por edificacións na década dos 90.

As edificacións que conforman a fachada da rúa Espartero están construídas sobre un
parcelario lonxitudinal de maiores dimensións, similar ás parcelas da rúa San Francisco,
con frontes de entre 6 e 8 metros e fondos superiores ás do tecido histórico situado ao
sur.

Fronte bastante alterada, sobre todo na parte intermedia, na que se produciron varias
agregacións parcelarias e a construción de edificios novos nos últimos anos.

Destaca o edificio da fábrica de xabón situado na unidade 18.

13458B*. Rúa Espartero, Merced, S. Antonio.

O cuarteirón 13458 está dividido á súa vez en dous 13458A e 13458B, froito da apertura
da rúa Manuel Comellas, resultado da aplicación das determinacións do Plan Xeral de
1961. O 13458B é o delimitado polas rúas Espartero, Merced e San Antonio.

Este cuarteirón estaba ocupado principalmente pola parcela do desaparecido Pazo da
Merced e as súas hortas, delimitado por un muro perimetral.

A estrutura parcelaria que se inclúe dentro do ámbito BIC son as parcelas que dan fronte
ás rúas Merced e Espartero, con dimensións e fondos irregulares resultado da ocupación
das propiedades do pazo sobre todo nas unidades 29 e 28 onde se atopan edificios
relativamente novos.

Como límite oeste do ámbito está a parcela da antiga Fábrica de Lápices, na unidade 41,
que conserva a cheminea do edificio orixinal que precedeu ao edificio da Fábrica Hispania
actualmente desaparecido.

Zona 4 Rúa San Francisco

14449. Rúa San Francisco, Pza Vella.

Trátase dun dos cuarteiróns máis significativos dentro do tecido do barrio, xa que
conforma a fachada oeste da Praza Vella, espazo público principal do barrio.
A fachada leste que dá á rúa San Francisco ábrese cara a rúa Virxe e o Barrio de Argüelles,
relacionando o Campo de Santo Antonio coa Praza Vella mediante a praciña de Argüelles
situada a un nivel superior.

Mantén en boa parte da súa estrutura orixinal, cun parcelario con dúas frontes a espazo
público e fondos irregulares dando lugar a un dos tipos edificatorios máis característicos
do conxunto.

Dende o punto de vista arquitectónico destaca a Casa natal de Carballo Calero localizada
na unidade 04, o edificio situado na esquina sudoeste que marca o inicio da rúa san
Francisco, unidade 09, e aínda que moi alterado, o edificio da unidade 07, o de maiores
dimensións do cuarteirón.
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14458. Rúa San Francisco, Virxe

Dende o punto de vista do parcelario, presenta unha disposición similar aos cuarteiróns
14459 e 14455 cos que conforma a fronte leste da rúa San Francisco, camiño que levaba
ao antigo convento de San Francisco e que actualmente relaciona os dous espazos
públicos principais do ámbito, a Praza Vella e o Campo de San Francisco.

Trátase do viario principal que conecta o barrio de Ferrol Vello cos barrios colindantes de
Canido e a Magdalena e comunica a cidade co mar.

Son cuarteiróns lineais que conservan maioritariamente o parcelario de orixe cunha
parcela media de seis metros de fronte e fondos que oscilan entre os nove e 14 metros.

Este cuarteirón comeza na confluencia do Campo de San Antonio e a rúa Argüelles que
o comunica directamente coa Praza Vella.

As edificacións teñen fachada principal á rúa San Francisco e fachada traseira á rúa
Virxe, xeralmente moi alterada.

Dende o punto de vista arquitectónico destaca a unidade 04, cun edificio en esquina de
destacable valor arquitectónico.

14459. Rúa San Francisco, Virxe, Río Novo.

Cuarteirón lineal de características e dimensións similares ao 14458, pero en peor estado
de conservación: das catro unidades parcelarias que o conforman as intermedias só
conservan restos da edificación orixinal e a esquina sur está ocupada por unha edificación
de finais dos 70 sen ningún tipo de interese arquitectónico.

Consérvase a edificación da parcela 01, cunhas características que responden ao tipo
arquitectónico predominante na rúa.

14455. Rúa San Francisco, Virxe, J.S. Elcano

É o cuarteirón de maiores dimensións que conforma a o último tramo da fachada leste
da rúa San Francisco, que desemboca na praza da igrexa.

Orixinariamente e segundo o plano histórico de principios do s.XVIII este cuarteirón estaba
dividido en dous, á altura da unidade 05, comunicando a rúa Cruz co calexón do mesmo
nome que comunica o barrio co Parque Raíña Sofía.

Parcelario e edificios de características similares que sufriron alteracións principalmente
na fachada posterior, moi desfiguradas e na fachada principal co aumento das plantas
altas.

Dende o punto de vista arquitectónico, cómpre sinalar varios edificios pertencentes ás
unidades 01,03,05 e 08, principalmente na unidade 01 de remate de cuarteirón e con
fronte á igrexa, que reflite o estilo da ilustración que queda patente en todo o barrio da
Magdalena e que ten a súa representación en Ferrol Vello nos edificios da rúa de San
Francisco.

14452*. Rúa San Francisco, S. Antonio, Espartero, Clx. da Cruz.

Cuarteirón de maiores dimensións e forma triangular, coas parcelas que dan fronte á rúa
de San Francisco incluídas dentro do ámbito declarado como BIC. O cuarteirón limita
polo norte coa rúa Espartero e o Parque Raíña Sofía, e ao oeste coa rúa San Antonio, de
recente apertura e con edificios de recente construción.

A fachada da rúa San Francisco está formada por edificacións entre medianeiras en
parcelas con frontes similares ás situadas na outra marxe da rúa, pero con fondos
irregulares que dan lugar a traseiras de hortas.

É nesta marxe da rúa onde se concentran unha boa parte dos edificios máis nobres e
máis característicos herdeiros da ilustración ferrolá, destacando os das unidades
10,11,13,15 e 28_2.

14468*. Rúa San Francisco, Espartero, Clx. da Cruz, Cuco.

Dentro do ámbito delimitado como BIC, temos, neste cuarteirón, as parcelas que xunto
coas pertencentes ao cuarteirón 14452 conforman a fronte leste da rúa San Francisco.

Aínda que de menores dimensións, presenta parcelas de características similares ás do
cuarteirón contiguo, con fondos máis regulares cunha composición de fachada que ser
repite en varias das súas edificacións e que da lugar un alzado moi homoxéneo.

Zona 5 Barrio de Argüelles

Trátase dos cuarteiróns que conforman o tecido extramuros xurdido entre a rúa San
Francisco e a rúa Rastro, delimitado nos extremos polos dous espazos libres principais
do barrio: a Praza Vella e a Praza de San Francisco.

Cuarteiróns lineais de pequenas dimensións dispostos maioritariamente perpendiculares
á rúa Virxe, rúa principal dun entramado viario composto por pequenas rúas
perpendiculares a esta que comunican a rúa San Francisco co mar.
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14445. Rúa Rastro, Pza Vella, Argüelles.

Cuarteirón de pequenas dimensións, localizado nun extremo da Praza Vella e que limita
ao nordeste co ancheamento da rúa Argüelles situado a un nivel superior.

Está composto por tres unidades parcelarias xerando unha mazá compacta con edificios
de relevante valor arquitectónico (principalmente os que dan fronte á rúa Rastro) pero
dos que actualmente tan só se conservan parte dos muros.

14444A. Rúa Rastro, Argüelles, Murillo.

Este cuarteirón sufriu unha renovación coa construción de seis novas edificacións
situadas nas unidades 01 e 02. Esta actuación que comprendía tamén a parte posterior
do cuarteirón con fachada á rúa Virxe, apostaba pola creación de 23 vivendas sociais
para novos das que só se realizaron os seis edificios actuais, nun intento de recuperación
con edificacións de dimensións axustadas que emulan a secuencia parcelaria propia do
barrio histórico. A iniciativa foi levada a cabo polo Instituto Galego de Vivenda e Solo
Xestur cun proxecto do ano 1996 executado ata o ano 2002.

14444B. Rúa Virxe, Argüelles, Murillo.

Trátase dun cuarteirón lineal que conserva intacto o parcelario de orixe e que estaba
incluído dentro do programa inicial do proxecto de creación de 23 vivendas sociais para
xoves na mazá 44 do Barrio de Argüelles proposta polo IGVS.

Este cuarteirón, orientado paralelo ás primeiras mazás da rúa de San Francisco ten
unhas características parcelarias similares, aínda que os edificios que o conforman están
en peor estado.

14457. Rúa Rastro, Murillo, Río Novo, Virxe.

Cuarteirón lineal de pequenas dimensións orientado en dirección leste-oeste, disposto
perpendicular aos cuarteiróns que conforman a fachada leste da rúa San Francisco, e
composto por edificacións coa fachada principal á rúa Río Novo e a fachada traseira á
Rúa Argüelles.

Tipoloxía parcelaria de características similares aos cuarteiróns colindantes, excepto na
unidade 04, de maiores dimensión e con fronte á rúa Rastro, na que se sitúa un edificio
en esquina exemplo da arquitectura de principios do s.XX.

14456. Rúa Rastro, Río Novo, Virxe, Cruz.

Cuarteirón que duplica a estrutura parcelaria dos cuarteiróns lineais adxacentes xerando
un cuarteirón compacto con edificacións con fronte á rúa Río Novo e á rúa Cruz.

Trátase de parcelas de maiores dimensións propias do desenvolvemento posterior do
cuarteirón, que se o comparamos cos planos antigos parecía ter a mesma disposición
do cuarteirón 14457 con parcelas de diferentes fondos.

A disposición actual das edificacións semella ser o resultado dunha regularización de
fondos.

Destacan os edificios da fronte da rúa Rastro, que datan dos anos 40-50, cunha
arquitectura racionalista, e en especial a unidade 04.



154

Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello. Información Urbanística

14.2.2 A área de contorno do Conxunto Declarado

A zona de contorno comprende espazos onde maioritariamente se teñen producido transformacións
urbanísticas do tecido urbano (aperturas viarias, inserción de pezas dotacionais, etc...) e diversas
renovacións urbanas como a efectuada na fronte á fábrica de lápices Hispania que configuraron
as novas aliñacións da zona noroeste do ámbito.

Trátase de tecidos renovados nos que apenas existen edificacións anteriores a 1960, e onde os
edificios novos representan case o 80% do total dos edificios do contorno.

Os edificios máis representativos situados dentro da área de contorno, fan referencia por unha
parte ao conxunto patrimonial da Igrexa de San Francisco, e por outra banda ás edificacións de
Capitanía e Comandancia relacionadas sector naval, sector que xerou un amplo Patrimonio
industrial e Naval distribuído por toda a cidade.

O conxunto da Igrexa de San Francisco, cos edificios anexos da Capela da Orde Terceira e o
Parador de Turismo, ocupan o cuarteirón 15469 localizado no extremo norleste do ámbito, que
xunto co edificio de Capitanía e os Xardíns de Herrera conforman patrimonio arquitectónico máis
importante do Barrio de Ferrol Vello, ademais de ser o punto de transición entre este e o Barrio da
Magdalena.

A Batería de San Xoán é un dos exemplos mellor conservado dos restos da fortificación da cidade
no s. XVIII. Os edificios situados no porto de Curuxeiras (cuarteirón 09450), dan mostra do
patrimonio arquitectónico herdado dun sector naval en plena actividade principalmente durante
os séculos XIX e XX.

Dentro do ámbito de análise existen ademais, outras edificacións que merecen ser destacadas
tanto polo seu valor arquitectónico como polas características singulares da súa construción.

14.2.3. Tipoloxía arquitectónica e grao de valoración patrimonial

A clasificación realizada baséase principalmente na análise do nivel de valoración arquitectónica
de cada edificio, reflectido no ficheiro de unidades edificatorias que acompaña ao presente
documento.

Existe unha relación directa entre a tipoloxía edificatoria e as diferentes zonas do barrio, que
explican a evolución do tipo arquitectónico e dos elementos que o caracterizan.

As edificacións anteriores a 1960 identificadas dentro do ámbito definido para o PEPR de Ferrol
Vello constitúen o conxunto arquitectónico que ten que ser valorado para adoptar as medidas
dirixidas á súa conservación.

A análise dos edificios singulares realízase de forma máis detallada no apartado 14.2.4.

Os niveis de valoración patrimonial son os seguintes:

Nivel 1: Excepcional valor arquitectónico, histórico ou cultural.
Nivel 2: Elevado valor arquitectónico e/ou características singulares.
Nivel 3: Edificio característico do conxunto.
Nivel 4: Edificio sen interese.

- As vivendas sinxelas de tipo común, definen, xeralmente os edificios característicos do conxunto
(Nivel 3). Este tipo de edificacións están presentes nas parcelas de frontes estreitas (3-6 m)
características dos cuarteiróns compactos do tecido de orixe situados ao sur do Barrio e dos
tecidos lineais situados ao norte (Rúa Espartero).

Os elementos definitorios do tipo dentro deste nivel, valoraranse como elementos de interese
común sempre e cando sexan os orixinais ou os que foron substituídos por outros das mesmas
características (en caso contrario consideraranse descontextualizados).

Indicaranse como elementos de interese os elementos construtivos e estruturais principais
(muros, forxados, vigas, escaleiras....) en todos os casos nos que se responda a unha lóxica
construtiva tradicional.

Puntualmente pode haber elementos de interese de valor excepcional dentro desta tipoloxía.

- As edificacións máis representativas clasificaríanse en Nivel 2 ou Nivel 3, dependendo da
calidade construtiva e arquitectónica que presenten e dos elementos característicos que as
conformen.

Estas edificacións se desenvolven en parcelas con frontes maiores, de entre 6-8 m, localizadas
principalmente a ambas marxes da Rúa San Francisco e nas edificacións en ringleira situadas
no último tramo da Rúa Espartero, en contacto coa Rúa Real, inicio do Barrio da Magdalena.
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Na rúa San Francisco destacan, polo seu valor arquitectónico e a súa singularidade os seguintes
edificios:

- Edificio de vivendas. Rúa San Francisco, 9. (1445501)
- Edificio de vivendas. Rúa San Francisco, 13. (1445503)
- Edificio de vivendas. Rúa San Francisco, 46. (1445215)
- Edificio de vivendas. Rúa San Francisco, 40. (1445213)

Na rúa Espartero, as unidades 1445223 e 24, son exemplos deste tipo arquitectónico propio
de finais do s.XIX.

Dentro do tecido de orixe do barrio existen tamén exemplos significativos da arquitectura de
finais do s.XIX e principios do s.XX.

- Antiga casa do cura. Rúa Merced 8(1244401)
- Edificio de vivendas. Rúa Benito Vicetto, 4. (1344601)
- Edificio de vivendas. Rúa Benito Vicetto, 4. (1344602)
- Edificio de vivendas. Rúa Río Novo,8-10 (1445704)

Estas edificacións caracterízanse por presentar un maior número de elementos de interese, xa
que ademais dos definitorios do tipo propiamente ditos (galerías, balcóns, miradoiros, ventás,
portas....), existen elementos decorativos na composición da fachada cun valor reseñable (cornixas,
molduras, cantería, impostas....).

Na valoración, indicaranse como elementos de interese común os elementos estruturais principais
(muros, forxados, vigas....) en tódolos casos nos que se responda a unha lóxica construtiva
tradicional, podendo atopar elementos construtivos de especial interese (excepcional), como
columnas e soportes, arcos...

Nestas edificacións comezan a cobrar relevancia elementos interiores tanto nos elementos comúns
do edificio (portal, escaleiras, pasamáns, solados...) como no interior dos inmobles (carpinterías,
artesoados...), e incluso elementos da parcela.

- Dentro do conxunto, existen edificacións construídas entre os anos 30 e 60, en parcelas de
frontes máis amplos e cunha composición de fachada característica, que merecen ser
clasificadas como Nivel 2 (Elevado valor arquitectónico e/ou características singulares.

Os elementos definitorios do tipo, valoraranse como elementos de interese común sempre e
cando sexan ou os orixinais ou os que foron substituídos por outros das mesmas características
(en caso contrario consideraranse descontextualizados).

Puntualmente pode haber elementos de interese de valor excepcional dentro desta tipoloxía.

Cómpre sinalar que o máis relevante neste tipo de edificacións é a composición e os ritmos das
fachadas.

O edificio de Oficinas situado na rúa Benito Vicetto, 43. (1344821) é un dos mellores exemplos
da arquitectura racionalista dos anos 40 e 60.

Fóra da tipoloxía residencial, poderiamos destacar tamén a Cafetería do porto de Curuxeiras
(0945034_1), cunha arquitectura propia dos anos 60 carente de elementos decorativos pero
cun formalismo característico do movemento moderno e os edificios de tipoloxía industrial
localizados no interior do ámbito.

- Os edificios sen interese son aqueles nos que non existen elementos tipolóxicos que os definan
ou ben estes elementos definitorios do tipo están distorsionados polas sucesivas intervencións
de forma que resulta practicamente imposible facer unha lectura clara da tipoloxía orixinal do
edificio.

A relación dos edificios singulares queda reflectida no seguinte apartado.
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14.2.4. Os edificios singulares

IGREXA CASTRENSE DE SAN FRANCISCO
Cronoloxía: Ca. 1751/54 – 1791
Autor: Descoñecido

Construción claramente dezaoitesca, ofrece o interese de ser a única obra ferrolá de carácter
relixioso que, polo menos en planta e en todo o referente ao seu interior, mantén propostas
vinculadas ao estilo barroco entonces en franco retroceso pola irrupción do neoclasicismo. De
feito configura un modelo de templo de cruz latina inscrita nun rectángulo que xera tres naves
xerarquizadas, un breve cruceiro con ciborio e un presbiterio de pouca profundidade con testeiro
plano que, nos seus flancos, deixa espazos rectangulares previstos para sancristías; é dicir un
modelo que xa estaba en uso desde finais do século XVI e que seguiu vixente en Galicia ata ben
entrado o século XVIII, sobre todo en igrexas xesuíticas, conventuais e incluso nalgunha de carácter
parroquial. Este conservadorismo tipolóxico tamén apreciase no seu interior, onde a nave principal
abovedada con arestas aparece flanqueada por naves secundarias e tribunas e un coro alto aos
pes, todo abovedado igualmente con arestas e articulado con pilastras caixeadas de tipo toscano.
O seu estilo revela unha gran adustez acomodado en todo ás liñas severas do barroco tardío, o
que fai pensar que debeu de ser trazada por un dos moitos frades ou monxes leigos que entonces
se dedicaban ao arte da construción e que realizaron moitos edificios relixiosos dese tempo.

Polo contrario, a fachada parece unha clara variación sobre o proxecto orixinal, seguramente
obrigada pola presión que a Academia de San Fernando de Madrid impuxo sobre as obras de
arquitectura do país que obrigou a variar moitos proxectos barrocos. De aí que a fronte principal
se acomode aos criterios clasicistas entonces vixentes, que deron forma a unha gran fachada
rectangular definida polos seus altos pedestais, as súas enormes pilastras dóricas xeminadas e
o seu entaboamento, e a súa coroación cun enorme ático que estivo previsto rematar con dúas
torres e, seguramente, cun frontón central acaso presidido por unha cruz. Toda a fachada respira
unha gran fortaleza, o que se suaviza en parte coa inclusión nos lenzos murais dos elementos de
iluminación que introducen formas e decoracións de tipo máis curvilíneo. Polo demais, combina
os paramentos revocados de branco coa pedra tallada que define e subliña os seus elementos
máis importantes. Descoñecemos quen puido ser o autor das súas trazas, pero entra no posible
que fose o arquitecto Antonio de Bada y Navajas, axudante de Julián Sánchez Bort nas obras
reais, toda vez que se formou na Academia de San Fernando de Madrid e foi artífice da fachada
da capela ferrolá das Dolores coa que ten algunha semellanza.

CAPELA DA VENERABLE ORDE TERCEIRA
Cronoloxía: 1763-1766
Autor: Pedro Ignacio Lizardi

Apegada a la igrexa ex conventual de San Francisco e case construída á vez, a capela da venerable
Orde Terceira é unha construción relixiosa da máxima simpleza que engade á súa planta
rectangular con tres tramos cadrados cubertos por bóvedas vaídas, un testeiro plano, unha
sancristía lateral e un coro alto de madeira aos pés. Merece destacarse por posuír no seu interior
un magnífico retablo de madeira e belas formas policromadas e, así mesmo, pola súa curiosa
fachada, a única de Ferrol que foi construída enteiramente de cantería. Polo demais ten o interese
de ser unha obra que hibrida na súa fronte principal formas clásicas e barroquistas, presentes as
primeiras na ordenada disposición de organizar a súa rúa central cunha estrutura de dous corpos
superpostos dórico e xónico que se coroan á súa vez con senllos frontóns recto e semicircular,
mentres que as segundas se aprecian sobre todo no formato convexo que se lle outorga a esta
solución e que se reforza ademais coa forma ovalada do vano que dá luz ao coro. Remata nunha
sinxela cornixa dominada dun breve ático sobre o que van dous vasos de pedra nas esquinas e
unha espadana con vano de medio punto coroado de frontón. Foi construída entre 1763 e 1766 e
débese á autoría de un dos máis coñecidos arquitectos vinculados ás obras do rei, o mestre de
obras vasco Pedro Lizardi que ten no seu haber, entre outras moitas obras, un proxecto non
executado para a igrexa nova de San Julián de Ferrol e o marmóreo baldaquino que preside o
presbiterio da catedral de Lugo. Merece destacarse que a fachada da capela da Orde Terceira
queda retraída con respecto á da igrexa de San Francisco, co que, ao quedar á súa vez, máis
adiantada respecto á da igrexa das Adoratrices, que se dispón no mesmo lugar que a vella capela
de San Roque, conforman as tres unha curiosa secuencia de edificios relixiosos claramente
xerarquizados que ofrecen desde a rúa San Francisco unha vistosa e encadeada perspectiva.

IGREXA PARROQUIAL DE NOSA SEÑORA DO SOCORRO
Cronoloxía: 1767- Ca. 1788
Autor: Descoñecido

Promovida pola irmandade de Nosa Señora do Socorro que se constituíu en 1757, a capela tivo o
seu inicio en 1767 e concluíse sobre 1788 grazas a unha oferta económica que realizara un dos
seus confrades chamado Roque Bugallo, se ben é probable que aínda proseguise anos máis
tarde, o que explica que, a pilastra máis oriental que define a fachada, teña a seguinte inscrición:
SIENDOMAIORDO/MOPEDROUARELA/AÑODE1795.
Non obstante, tanta lentitude no seu proceso construtivo só se explica porque, estando aínda en
obras, puido comprobarse que tanto o solar como o edificio entorpecían a liña prevista para o
recinto fortificado da praza, polo que con posterioridade a 1774 houbo que alterar o seu plan e
orientación para que deste modo no resultara ningún inconveniente ás fortificacións, especialmente
na zona do porto. E de isto resultou o templo que hoxe conservamos, disposto nas inmediacións
do peirao de Curuxeiras, mirando á rúa Socorro e cunha pouco ortodoxa orientación N-S que
corrixiu a E-W inicialmente prevista. Nada sabemos do nome do seu autor, aínda que é moi
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probable que fose trazada por un dos mestres que traballaron nas obras do rei. Polo demais, a
capela, dentro da súa modestia arquitectónica ten, non obstante, certo interese; sequera porque
a súa nave única lonxitudinal conformada por tres tramos cuadrangulares cubertos con bóvedas
de aresta e un coro alto de madeira aos pés, remata nunha cabeceira trilobulada abovedada con
aresta que é moi orixinal e lle dá a este sector un trazo bastante estraño na arquitectura galega.

A súa vez, a fachada rectangular é unha discreta combinación de planos murais brancos que
aparecen recercados por marcos de cantería e na que destacan a portada clásica cuberta con
frontón semicircular, o óculo que dá luz ao coro, as volutas altas que atan os corpos altos do
pinche, os pináculos das esquinas e a espadana que a remata con dous vanos e un voado balcón
que foi destruída por un raio en 1822. Volveuse a levantar en 1888 o mesmo ano no que a capela
adquiriu o rango de parroquial ao escindirse entonces a única parroquia existente na cidade de
Ferrol, a hoxe concatedral de San Julián.

PALACIO DE CAPITANÍA E EDIFICIO DO ESTADO MAIOR
Cronoloxía: 1760/61 con moitas reformas posteriores ata a década de 1970
Autor: ¿Francisco Llobet? e outros
Edificio Estado Maior: Cronoloxía: 1864 Autor: Antonio Ramón de Lago

Construído sobre 1760/1761, o palacio de Capitanía, que foi mandado construír por o Comandante
Xeneral conde de Vega Florida, supón o punto de arranque do barrio da Magdalena e todo un
símbolo de poder ao situarse nun lugar elevado que domina o Arsenal e serve de nexo de unión
entre o vello e o novo Ferrol dezaoitesco. Debeu de ser trazado polo enxeñeiro militar Francisco
Llobet.

O edifico orixinal era, non obstante, unha construción sinxela que debeu de aproveitar parte do
solar e dos materiais construtivos dun almacén de víveres que xa a Mariña levantara con
anterioridade para satisfacer as necesidades da tropa que se asentara en Ferrol como resultado
das obras reais. Conforma, en todo caso, unha residencia con planta rectangular orientada de
leste a oeste, con forma de caserón, con tres plantas, once eixes de ventás dispostas
simetricamente na súa fachada principal que mira ao sur e con dous únicos elementos
característicos: un pórtico de pedra de sete arcos de cantería semicirculares entregados na planta
baixa da fábrica e, sobre eles, unha loxa ou galería que abría outros tantos arcos ao exterior, aínda
que esta vez carpaneis, e que estaban defendidos cos seus correspondentes antepeitos. Polo
demais, o tellado era amplo e a catro augas, coa única interrupción, no centro da caída sur, dunha
bufarda a eixe co centro rector da fachada que facía as veces de atalaia ou posto de vixía sobre a
dársena do arsenal. Na súa fronte principal sur dispoñía á súa vez dunha lonxa de respecto e do
chamado campo do Xeneral, máis alá do cal o terreo caía nun brusco declive ata o foso do
arsenal. Ao oeste e norte o edificio so ofrecía luces de iluminación dispostas sen simetría; ao
leste, en cambio, dispoñía dun patio cerrado que debeu de servir no seu día de cocheira e que,
despois, se foi ocupando e ampliando con edificacións. Así que só resta sinalar que era construción
de cachotería revocada só remarcada coa pedra que definía os elementos máis singulares:
esquinas, cornixa, ventás, pórtico, galería, etc.

En 1863, buscando mellorar a súa imaxe exterior, engadíronselle á fachada principal uns balcóns
que se cubriron con vistosas galerías o que le deu ao edificio unha imaxe máis burguesa acorde
coa moda civil da época. Un ano despois, en 1864, decidiuse crear nas dependencias laterais
que miraban cara ao leste, máis alá do patio lateral, un novo edificio para aloxar o Estado Maior e
que foi proxectado polo arquitecto Antonio Ramón de Lago. Queda delimitado pola lonxa de Capitanía,
a rúa Real e a rúa travesa de San Diego. Parece un edificio residencial de tres alturas ao que non
lle faltan vistosos miradoiros de madeira nalgúns puntos. Quedou así o conxunto de Capitanía
formado por unha secuencia arquitectónica un tanto peculiar; co edificio destinado a palacio e
residencia dos capitáns xenerais ao oeste, ao leste co novo edificio de estado maior e, unindo
ambas estruturas, un breve patio que primeiro se ocupou polo sur, logo parcialmente polo norte e,
finalmente, quedou oculto polas varias intervencións que se levaron a cabo no século XX.

E neste tempo, coa fin de volver a mellorar a súa representatividade pública, foi cando, na década
de 1920, engadíuselle ao cerre norte a fachada palaciana que hoxe dá fronte á rúa Real e que
envolve tamén o edificio polo cerre que mira ao Parador de Turismo; todo cunha composición
modulada e clásica que ten os seus puntos máis emblemáticos nos balcóns resgados, en o
miradoiro elevado que se incurva cara ao oeste e, especialmente, nos pavillóns que, marcados
por pilastras, rematan en senllos frontóns. É como unha fachada postiza que enmascara a sobria
estrutura do interior. Posteriormente tamén engadiuse á fachada principal sur un novo pórtico de
arcos emerxente sobre o que se dispuxo un alto volume superposto de galerías que alterou as
proporcións e elegancia do edificio. Foi incorporado ao final da década de 1940 ou principios dos
50. Finalmente, xa nos 70 engadíuselle ao caserón o pórtico lateral que hoxe ten ao oeste, polo
que é moi difícil a día de hoxe recoñecer o nobre caserón orixinal que, non obstante, aínda perdure
baixo tanto aditamento.

XARDÍNS DE HERRERA
Cronoloxía: 1864
Autor: Andrés Avelino Comerma

En 1864 aproveitando a cesión que o Concello fixo á Mariña do terreo en declive que se dispoñía
ante a fachada principal de Capitanía, máis alá do que se chamaba o campo do xeneral», o
capitán xeneral Segundo Martín de Herrera dispuxo o seu abancalamento e a conversión de todo
o espazo nun vistoso xardín co seu paseo que foi trazado polo enxeñeiro Andrés Avelino Comerma.
Foi necesario nivelar o espazo, protexelo por un muro de contención de sólida cantería e proceder
á súa ordenación; do que resultou un xardín cuadrangular organizado ao redor dun espazo central
en torno ao cal dispuxéronse parterres axardinados, bancos, pérgolas e un circuíto perimetral con
vistas sobre a costa de Mella e o Arsenal que foi protexido por unha vistosa varanda de ferro
fundido. Entre o xardín e a lonxa dianteira do palacio de Capitanía dispúxose como elemento de
separación un paseo alargado que comunica o conxunto coa rúa Magdalena. Xunto a outras
especies florais, xardín e paseo adornáronse con frondosos magnolios. Finalmente, en 1868
decidiuse presidir os xa denominados xardíns de Herrera cun monumento dedicado ao mariño
Jorge Juan, que foi o primeiro destas características que se realizou na cidade de Ferrol a unha
personalidade que tivera tanto protagonismo nas obras reais e que foi proxectado por Andrés
Avelino Comerma e polo escultor do arsenal Vicente Loureiro. o primeiro artífice do pedestal e, o
segundo, o autor do modelo sobre o que se fundiu a estatua.
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FONTE DE SAN ROQUE
Cronoloxía: 1776 e 1784
Autor: Francisco Solinis
Escultor: Carlos de Porto

Aínda que a súa orixe como fonte é anterior, de 1736, cando se concentraron nun punto as augas
que existían no contorno do campo de San Roque, a estrutura que hoxe coñecemos foi planificada
en 1776 polo arquitecto das obras reais Francisco Solinis. Non obstante, en 1784 engadíuselle o
escudo que a preside coa intención de dar a coñecer á cidadanía o emblema heráldico que se
aprobara para representar á vila de Ferrol. A fonte, ademais, ofrece o interese de responder a
unha tipoloxía de carácter parietal que defire das de carácter exento que dominan na escena
urbana. Polo demais, está composta por unha sinxela pía, un cano e un frontispicio de pedra con
remate semicircular que é xustamente o que ocupa o escudo. Leva ademais gravada sobre a
pedra a seguinte inscrición:

D. O. P.
REINANDO EN ESPAÑA
LA MAG. DEL S. D. CARLOS III
sENDO SV ALCe MAYr EN
EST. VILL Dn. EVGENIO
MANl. ALVAR CAVALLo
SE HIZO ESTA OBRA
ACOSTA DEL ARBTRo
AÑO DE
1784

O escudo en cuestión representa un torreón co seu farol no alto e con áncoras e canóns dispostos
aos seus pés en clara alusión ao «farol» de onde derivaría supostamente o topónimo da real vila
«FER  ROL» que aparece escrito aos lados da torre, mentres que as áncoras e canóns estarían,
obviamente, en directa relación co seu carácter de praza forte e departamento naval. Carga
ademais o emblema sobre a pel estendida dun león que sostén, á par que o escudo, dous figuras
de tenantes. Non é en absoluto unha decoración gratuíta; a pel leonina representa a do león de
Nemea matado por Hércules; este á súa vez non esquezamos que era o fundador mítico da
monarquía española; por conseguinte, que apareza esta alusión, hai que interpretalo como unha
maneira de facer ver que a monarquía era o sostén e o punto de apoio da vila departamental, non
en vano a ela debía Ferrol todo o seu despegue dezaoitesco. Foi, como dixemos, en parte deseñada
por Francisco Solinis; sen embargo o mestre de obras que a construíu foi Juan Andrés Pardiñas
e Carlos de Porto o escultor que tallou o escudo. Posteriormente, do seu lugar orixinal a fonte foi
traslada no século XIX ás proximidades do muro de contención que se fixo no campo de San
Roque e, máis tarde, xa no XX a onde está na actualidade, moi cerca da capela da Orde Terceira.

FONTE DA FAMA
Cronoloxía: 1786, con reformas posteriores
Autor: Descoñecido

Levantada en 1786 por iniciativa do capitán xeneral no medio da praciña que estaba disposta
diante da porta do Dique do Arsenal e no medio da acabada de formar alameda ferrolá, supón
desde o punto de vista tipolóxico toda unha novidade pois propón un modelo de fonte monumental
que nada ten que ver cos que entonces eran frecuentes na arquitectura galega. De feito, fronte ao
modelo inspirado no «chafariz» portugués de pías decrecentes e superpostas, a fonte de Ferrol
introduce un modelo de gusto clásico que valora a imaxe do obelisco piramidal rematado ademais
nunha figura alegórica. No seu día estivo composta por unha pía de pedra mixtilíneo, un baseamento
prismático cuadrangular do que saían catro canos e por unha estrutura en forma de afiada pirámide
que leva nas súas catro caras os escudos de España, Galicia, a Mariña e Ferrol, este último colocado
a petición do Concello que por tal motivo contribuíu cunha axuda económica á súa fábrica. Coroábase
cunha estatua da Fama da que non temos representacións demasiado precisas. No seu conxunto
inspírase na fonte que o escultor Ciflé realizou para a cidade francesa de Nancy e que puido
coñecerse a través de gravados. Ten como telón de fondo de inspiración a dos «Cuatro ríos» de
Bernini en Roma. En todo caso, xa sen a Fama orixinal e coroada por un sinxelo farol, aparece
reproducida en vellas fotografías. Parece que foi retirada do seu lugar cara a 1902. Non obstante,
non foi ata 1958 que se emprazou no seu lugar actual diante da porta do Parque do Arsenal, sen
a pía nin os seus canos orixinais, aínda que por fortuna aínda con parte do obelisco primitivo e
todos os seus símbolos heráldicos. A estatuilla broncínea da Fama que hoxe a coroa é moderna,
se ben ten o interese de facer alusión á orixinal perdida e á denominación que tivo a fonte desde o
seu inicio. Non coñecemos o nome do arquitecto que puido deseñar tan interesante conxunto
dezaoitesco, aínda que será obra probable de un dos varios arquitectos hidráulicos que traballaron
en Ferrol nas obras do rei.

FONTE DE CHURRUCA
Cronoloxía: 1812, con reformas posteriores
Autor: Miguel Ángel de Uría (director das obras)

Levantada no centro da praza de Armas en honor ao mariño Cosme Damián Churruca que falecera
heroicamente na batalla de Trafalgar, foi erixida polo Concello en 1812 a petición do capitán xeneral
do reino de Galicia Francisco Javier Abadía. Non coñecemos o nome do seu autor, aínda que si
que as súas obras foron dirixidas polo arquitecto municipal de Ferrol Miguel Ángel de Uría, ben
formado nas formas académicas. En todo caso, constitúe un exemplo moi interesante de fonte
columnaria que haberá de ter ampla descendencia noutros monumentos conmemorativos galegos,
tanto da cidade de Santiago, de Lugo como de A Coruña. Constou na súa orixe dunha ampla pía e
catro canos dos que manaba abundante auga e estaba presidida por un baseamento prismático
cuadrangular que levaba sobre se un fuste columnario parcialmente estriado decorado con panos
e unha urna cineraria na súa parte alta. Sen dúbida constitúese nunha interesante fonte-cenotafio
de carácter funeral; de aí que os panos sexan en realidade crespóns fúnebres e, a urna, unha
especie de vaso canope que, simbolicamente, gardaría as cinzas do ilustre mariño. Leva distintas
inscricións e estivo no seu lugar orixinal ata 1951, en que, polas obras do novo concello, a praza
de Armas reformouse e o monumento, xa sen a súa condición de fonte, trasladouse ás
inmediacións dos xardíns de Herrera formando conxunto propio e de espazo de transición entre
estes e os entonces formados xardíns de San Francisco.
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BATERÍA DE SAN JUAN
Cronoloxía: Ca. 1771-1772, con reformas posteriores
Autor: Dionisio Sánchez de Aguilera

Forma parte do recinto fortificado da praza trazado por Francisco Llobet en 1768, iniciado en
1769, reformado por Dionisio Sánchez de Aguilera e concluído en 1774. Levantouse nunha posición
eminente moi próxima ao peirao de Curuxeiras e precisamente para bater desde as súas alturas
tanto a entrada ao porto de Ferrol como as beiras costeiras de A Graña. É unha das oito baterías
que se orientaron para controlar a enseada da Malata e os seus montes inmediatos e que se
denominaron de San Francisco, San Antonio, San Luís, San José, Caranza, Rabocadela, San Joaquín
e San Juan. Polo tanto, cos seis baluartes, cortinas e picos que se construíron na fronte de terra deuse
forma a todo o circuíto defensivo da cidade de Ferrol. Hoxe engade o interese de ser dos poucos
elementos que subsisten de todo o cinturón defensivo, xunto coa porta e rampla de Fontelonga e
os baluartes do Infante e de Santiago na zona de Canido. Sufriu, non obstante, importantes alteracións
cando pensouse en modernizar as fortificacións posteriormente, de tal forma que só o seu cerre
leste mantén na actualidade unha certa semellanza coa construción orixinal. A súa actual
disposición en ángulo, os materiais de construción e a súa llamativa altura seguen sendo, xunto
coa parte da súa praza de armas interior, os elementos arquitectónicos que mellor a caracterizan.

EDIFICIO DE VIVENDAS DA RÚA SAN FRANCISCO Nº 27
Cronoloxía: 3er 1/3 do s. XVIII
Autor: Descoñecido

Importante edificio do século XVIII que se dispón nun solar en esquina definido polo curso das
rúas San Francisco, Río Novo e Virxe, situado no chamado «barrio» de Argüelles. É, sen dúbida,
o que mellor se conserva deste tempo en todo o conxunto de Ferrol Vello; mantén ademais unha
tipoloxía moi en uso entonces e visible, por outra parte, en varias vivendas do barrio da Magdalena.
Polo demais, ofrece unha fachada principal de tres plantas e luces distribuídas dunha maneira
simétrica e composta por unha planta baixa con dúas portas rectilíneas que centran unha ventá-
mostrador, un primeiro piso con balcóns a pano que flanquean outro central máis voado, con
antepeito de ferro e montado sobre ménsulas, e un terceiro piso que, aínda que máis curto, segue
a mesma fórmula, se ben nalgún momento da segunda metade do século XIX cerrouse o balcón
voado do centro cun miradoiro de madeira e cristal. Á rúa Río Novo o seu cerre non ofrece nin
luces nin composición algunha; en cambio a parte posterior que dá á rúa Virxe ofrece unha estrutura
en beiril moi reformada que, non obstante, sostense sobre ménsulas que forman parte da
construción orixinal.

EDIFICIO DE VIVENDAS DA RÚA DA MERCED Nº 8, ESQUINA RÚA SOCORRO
Cronoloxía: 1892
Autor: Faustino Domínguez Coumes-Gay

Instalado nun privilexiado solar en esquina, o edificio, de tres corpos, adáptase a un curioso plano
en forma de martelo que permite unha curiosa distribución interior, coas estancias de servizo
acumuladas na zona máis interior e as salas destinadas a sala, comedor, alcoba e dormitorios
dispostas cara ás dúas fachadas que dispoñen de maior capacidade de soleamento.
Exteriormente, dentro das pautas que caracterizan a vivenda burguesa decimonónica, é dunha
gran sobriedade. Apenas dispón de elementos decorativos; polo contrario índice na estricta
ordenación das súas luces e no uso convencional dos seus elementos máis característicos,
como son as portas e balcóns de arco segmentado, os cerres de ferro dos beirados e, sobre
todo, as galerías de madeira e cristal que se distribúen polos corpos altos. Finalmente merece
destacarse o seu carácter biface, pois dispón dunha fachada de dúas luces á rúa da Merced e
outra máis ampla, de catro luces á do Socorro, en atención a que o solar nesta rúa ten maior
profundidade.

EDIFICIO DE VIVENDAS DA PRAZA VELLA Nº 4, CON ESQUINAS ÁS RÚAS BENITO VICETTO
E CARME CURUXEIRAS
Cronoloxía: 3er 1/3 de s. XIX
Autor: Atribuído ao mestre de obras Manuel Riva de Soto

Constituído nun dos máis nobres edificios de Ferrol Vello, caracterízase por ocupar un solar
excepcional que actúa como remate de cuarteirón e ofrece por elo cerres a tres puntos estratéxicos
da vella poboación: as rúas Benito Vicetto, Carme Curuxeiras e a Praza Vella que foi no seu día o
punto de converxencia das principais rúas do núcleo medieval ferrolán. Ademais dispón dunha
volumetría inusual, coas súas cinco alturas rematadas nunha poderosa cornixa, que se completa
cos seus bos materiais de construción nas dúas primeiras plantas construídas en cantería e a
moi notable composición das plantas altas que distribúen vistosas galerías curvilíneas nas zonas
das esquinas e panos dominados de dúas filas de balcóns de voo cos seus respectivos antepeitos
de ferro. É un bo exemplo da arquitectura ecléctica ferrolá que, polo demais, conserva unha
excelente escaleira interior e un oco de luces dominado por un interesante lucernario. Aínda que
non está documentado, a súa autoría atribúese ao mestre de obras Manuel Riva de Soto.

EDIFICIO DE VIVENDAS DA RÚA SAN FRANCISCO Nº 36
Cronoloxía: 3er 1/3 de s. XIX
Autor: Descoñecido

Edificio moi característico de vivenda burguesa do último terzo do século XIX ben adaptado a la
normas establecidas pola Ordenanzas de Policía Urbana da cidade de Ferrol. Por iso as súas
tres plantas orixinais –posteriormente engadíuselle unha máis-, que polo demais son idénticas ao
edificio xemelgo ao que se encontra apegado, discorren coa típica organización da época: baixo
de tres amplas luces dominadas por bufardas de formato semicircular, primeiro piso flanqueado
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de miradoiros de madeira que definen no centro un balcón voado con antepeito de ferro e unha
terceira planta que, polo contrario, converte á galería de madeira e cristal na gran protagonista. É
sobrio nos seus elementos decorativos, destacando neste sentido as ménsulas que sosteñen o
balcón, os ferros artísticos do balcón e bufardas e os moi sinxelos debuxos que forman as
carpinterías de madeira. Está na liña estilística da arquitectura de autor que postularon arquitectos
como Manuel Riva de Soto o Faustino Domínguez Coumes-Gay.

EDIFICIO DE VIVENDAS DA RÚA SAN FRANCISCO Nº 39
Cronoloxía: 3er 1/3 de s. XIX
Autor: Descoñecido

Edificio de catro plantas que se adapta a un solar cualificado pola súa posición privilexiada na
encrucillada que forman as rúas San Francisco e Virxe. Por tal motivo resolve o seu cerre exterior
con tres fachadas que miran ás dúas rúas e ao espazo intermedio que, á maneira de breve
praciña, se forma na súa converxencia. En todo caso, no seu esquema xeral adaptase á tipoloxía
residencial da vivenda burguesa decimonónica xa supeditada ás Ordenanzas de Policía vixentes.
Os miradoiros, balcóns e galerías son os elementos máis característicos dos tres pisos altos;
polo contrario, no baixo de cantería, ofrece unha curiosa diversidade na forma dos vanos, pois
son apuntados os que miran á rúa San Francisco, rectos os que dan á rúa Virxe e segmentados,
en cambio, os que miran á praciña que é, polo demais, a que ofrece mellores vistas no ascenso
da rúa San Francisco desde a Praza Vella. E nesta fronte, na parte alta que se dispón baixo
cuberta, asoma un curioso cerre en forma de piñón escalonado e con curiosos vanos que é
probable responda a unha reforma posterior, acaso de principios do século XIX. O edificio non
está documentado pero está na liña estilística da arquitectura de autor que postularon arquitectos
como Manuel Riva de Soto o Faustino Domínguez Coumes-Gay.
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